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يف الوقت الذي ال تزال دول ال�شرق الأو�سط فيه مرتددة متخفظة
يف تقب��ل امل�ش��روع االمريك��ي اجلدي��د للإنعا�ش املع��روف بنقطة
ترومان الرابعة – خوف��ا من ان يكون �سببا يف التدخل االجنبي يف
�ش�ؤونه املحلية – جند ان �إيران وحدها قد خطت خطوة لي�س فيها
حتفظ وال تردد.

نيويوك –
ملر�سل"�آخر �ساعة"

�أ�سباب زيارة �شاه �إيران للواليات املتحدة

 -1قر�ض لإيران  250مليون دوالر دفعة �أوىل
 -2ال�شاه يريد �أن يتفاو�ض من �أجل الأفيون!
 -3هل يريد ال�شاه �أن يتز ّوج ابنة ح�سني عالء؟
هذه هي احلقيقة التي فهمتها من دوائر ال�سفارة االيرانية
يف وا�شنطن ومن دوائر وفد ايران يف"ليك �سك�س�س".
ان ال�س ��فري االيراين يف وا�ش ��نطن – ال�سيد ح�سني عالء
– يبذل كل جهوده لكي ت�صبح ايران اول دولة من دول
ال�شرق االو�سط التي يطبق عليها م�شروع"نقطة ترومان
الرابعة".
وال يخف ��ي ال�سفري ان بالده ق ��د قررت فتح ابوابها لر�أ�س
امل ��ال االمريك ��ي واخلرباء الفني�ي�ن وانها عل ��ى ا�ستعداد
لعم ��ل كل م ��ا م ��ن �ش�أن ��ه ت�شجي ��ع ر�أ� ��س امل ��ال االمريكي
واغرا�ؤه بالتدفق على ايران.
وهذا هو ال�سبب االول يف برنامج زيارة ال�شاه الر�سمية
للواليات املتح ��دة وهي الزيارة التي دعا فيها �ضيفا على
الرئي�س تروم ��ان – م�سافرا بطائرت ��ه – طائرة الرئي�س
– اخلا�صة.
وقد فهمت من دوائر ال�سفارة االمريكية ان ال�شاه �سيتحدث
ر�سمي� � ًا يف هذا و�سيبحث امكان من ��ح ايران قر�ضا قدره
 250مليون دوالر كدفعة اوىل لإخراج"ايران"من ع�صر
الغمو� ��ض الذي تعي�ش فيه لكي تب ��د�أ ع�صر ثورة جديدة
�سلمية يف نواحي ال�صناعة واملجتمع.
م�شكلة الأفيون!
�أم ��ا ال�سبب الث ��اين او النقطة الثاني ��ة يف برنامج زيارة
ال�ش ��اه االيراين لوا�شنط ��ن فهي االزمة احل ��ادة القائمة
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ب�ي�ن ايران وبني هيئ ��ة االمم املتح ��دة – او على اال�صح
بني جلنة مكافحة املخ ��درات التابعة لهيئة االمم املتحدة
– حول االفيون!
وم�شكلة االفيون تتلخ�ص يف ان اللجنة تتهم ايران ب�أنها
تنت ��ج كميات كبرية جدا من االفي ��ون ،تبيعها يف ال�سوق
ال�سوداء.
ف ��ان كمي ��ات انتاج االفي ��ون يف اي ��ران تزيد كث�ي�را على
احل�ص ��ة القانونية التي خ�ص�صته ��ا اللجنة له ،وال يخفى
طبعا ان الكميات الباقية كلها ته ّرب اىل ايدي املدمنني.
هذه ناحية من امل�شكلة ..والناحية االخرى ان ايران تريد
ان حت�صل الفيونها على نف�س ثمن االفيون الرتكي ،هذا
مع الفارق ال�ضخم يف نوع كل منهما.
واملع ��روف ان كل ثالثني �صندوق ًا م ��ن االفيون االيراين
تنت ��ج نف� ��س الكمي ��ة م ��ن املورفني الت ��ي تنتج م ��ن اثنني
وع�شري ��ن �صندوق� � ًا من االفي ��ون الرتك ��ي ..اي ان ن�سبة
ج ��ودة االفي ��ون الرتك ��ي اىل االفيون االي ��راين هي 3:2
تقريبا!
وكان ��ت اللجن ��ة تدف ��ع يف االفيون الرتك ��ي  1500دوالر
لل�صندوق ولالفيون االيراين  1000دوالر فقط ..ويريد
ال�شاه ان يح�صل لالفيون االيراين على ثمن قدره 1500
دوالر لل�صندوق اي نف�س �سعر االفيون الرتكي!
وانت ��اج اي ��ران احلايل لالفي ��ون ي�ص ��ل اىل  15000طن
�سنوي� � ًا اي ان ��ه اك�ب�ر ثالث م ��رات م ��ن ا�سته�ل�اك العامل

القانوين – الطبي – لالفيون وقد هددت اللجنة بحرمان
ايران من حقها يف الت�صدير القانوين اذا ا�ستمر انتاجها
عاليا بهذا ال�شكل.
وقد قال يل احد اع�ضاء وفد ايران يف هيئة االمم املتحدة
ان ال�شاه يريد ان ي�سوي م�شكلة االفيون!
ال�سبب الأخري ..ال�سبب املهم
�أما ال�سبب الثالث واالخري للزيارة فهو حتى الآن ا�شاعة
ولكنه بعد زيارة ال�شاه قد ي�صبح اكرث من ا�شاعة!
واال�شاعة متلأ و�سط ال�سلك ال�سيا�سي يف وا�شنطن وهي
تق ��ول ان ال�شاه مهتم بابنة ال�سيد ح�سني عالء �سفريه يف
وا�شنطن.
وابن ��ة ال�سي ��د ح�سني عالء ه ��ذه تعترب م ��ن اجمل فتيات
ال�سل ��ك ال�سيا�س ��ي يف وا�شنط ��ن وه ��ي تدر� ��س الآن يف
احدى اجلامعات االمريكية.
و�ستت ��اح لل�ش ��اه اثن ��اء اقامت ��ه يف الوالي ��ات املتحدة ان
يراها عن كثب ثم ..من يدري؟
وق ��د �س�أل ��ت �سكرت�ي�ر ال�سف�ي�ر ال�سيد ح�سني ع�ل�اء ماهو
ا�صل الق�صة ..فابت�سم ابت�سامة عري�ضة وقال:
 هذه كلها �إ�شاعات!�آخر �ساعة /ت�شرين الثاين1949 -

هذا ال�شيخ املعمم انت ال
تعرف ا�سمه ..وال تراه..
وال ت�سمع عنه..
ولكنه رجل خطر!
ومهم! واعماله تعرفها
انت ويعرفها كل كل
النا�س! ..يف كل خطوة
من خطواته خرب مثري
يقفز اىل ال�صفحات
االوىل يف ال�صحف!
يف كل مرة يغادر فيها
مكتبه .ي�سري خلفه
ال�صحفيون! ..يف كل
مرة مي�سك فيها بقلمه..
ي�ضع خامتة لق�صة غرام
تتحدث عنها املاليني!
ا�سمه ..ال�شيخ ح�سن
ن�صر� ..صناعته..
م�أذون النجوم والكواكب
والو�سط الفني كله!
مكتبه ..يف �شارع الفن..
�شارع عماد الدين.

زوّ ج يو�س ��ف وهبي من زوجت ��ه احلالية
منذ اك�ث�ر من خم�سة ع�ش ��ر عاما ..وزوّ ج
فاتن حمامة من ع ��ز الدين ذو الفقار ..ثم
طلقه ��ا من ��ه ..وزوّ ج حتي ��ة كاريوكاع ��دة
م ��رات ..وطلقه ��ا ع ��دة م ��رات !..وزوّ ج
ل ��وال �صدق ��ي اك�ث�ر م ��ن م ��رة ..وط ّلقه ��ا
اكرث م ��ن م ��رة ..وزوّ ج حم�س ��ن �سرحان
م ��رات عدي ��دة وزوّ ج املخ ��رج حممد عبد
اجلواد م ��ن جميع بطالت افالمه ..وط ّلق
كل واح ��دة من ��ه بانتهاء فيلمه ��ا ..وزوّ ج
من�صور ا�سماعيل اك�ث�ر من مرة ..وط ّلق
ل ��ه زوجاته اكرث م ��ن م ��رة ..وزوّ ج ليلى
مراد من فطني عبد الوهاب ونعيمة عاكف
من ح�سني فوزي..
تفا�صيل حياتهم
�إن ال�شي ��خ ح�س ��ن ن�ص ��ر يع ��رف ا�س ��رار
النج ��وم اكرث من اي �صحف ��ي! انه يتتبع
ق�ص� ��ص الغ ��رام ب�ي�ن الع�ش ��اق وي�ستعد!
ويتتب ��ع اي�ض ��ا – بع ��د ذل ��ك – ق�ص� ��ص
اخل�ل�اف بع ��د زواجه ��م ..وي�ستع ��د! انه
يع ��رف التفا�صي ��ل ال�صغ�ي�رة يف قلب كل
ح�سن ��اء م ��ن ح�سن ��اوات ال�شا�ش ��ة! وهو
يتنب�أ دائما بخامت ��ة كل ق�صة ..ونبوءاته
عادة ال تخيب! انه يعرف كل النجوم منذ
ان كان ��وا كومبار� ��س مغموري ��ن بعيدين
عن اال�ض ��واء! ان ��ه يقول :ان ��ه عقد قران
املرح ��وم ان ��ور وج ��دي قب ��ل ان ي�شته ��ر
على فت ��اة ال يذكر ا�سمه ��ا االن ،وذلك قبل
زواجه من �إلهام ح�سني وليلى مراد وليلى
فوزي ..وعقد قران فريد �شوقي اكرث من
م ��رة كذلك قبل ان ي�شته ��ر وي�صري وح�ش
ال�شا�ش ��ة ..وقب ��ل ان يت ��زوج م ��ن ه ��دى
�سلط ��ان ..كذلك حممد عب ��د املطلب يقول
عن ��ه ال�شي ��خ ن�ص ��ر :ان ��ه كان م ��ن زبائنه
الدائم�ي�ن كما ان م ��ن زبائن ��ه الذين يعتز
بهم ..املخرج كامل التلم�ساين..
�أنا قلقت عليكم
وكام ��ل التلم�ساين يق ��ول :انه من اح�سن
زبائ ��ن ال�شي ��خ ح�سن ن�ص ��ر ،وان ال�شيخ
ح�س ��ن يعامله ب�صفة ا�ستثنائية يف االجر
وباالخ� ��ص عندم ��ا يتف ��ق معه عل ��ى اجر

االوقات وخا�صة فنانات ال�صاالت!
طالق يف ال�صباحية
وي ��روي ال�شي ��خ ن�صر ان رج ��اال معروفا
باغانيه يف ال�سينما جاء اليه بعد منت�صف
اللي ��ل خممور ًا ومعه فتاة طلب عقد قرانه
عليه ��ا ومل ��ا اف ��اق يف ال�صب ��اح ج ��اء اليه
يجري مع العرو�س يطلب الطالق فور ًا..

الزواج والطالق مع ًا!
ويقول كامل التلم�ساين عن ال�شيخ ن�صر:
ان ال�شيخ ن�صر كلما زوّ ج جنم ًا من جنوم
ال�سينم ��ا ،انتظ ��ر �شه ��ر ًا او �شهري ��ن ث ��م
يزوره او يت�صل به تليفوني ًا ويقول له:
 جرى ايه ..انا قلقت عليكم ..ازيكم؟فيقول الزب ��ون :قلقت ليه يا �شيخ ن�صر..
خري؟
ً
وي ��رد ال�شي ��خ ن�ص ��ر قائال :خ�ي�ر ان �شاء
الل ��ه ..مفي� ��ش ..ب� ��س ماحد� ��ش �سم ��ع
�صوتكم من زمان!
وي�شكره الزب ��ون او الزبونة ..او يهم�س
اح ��د الزوج�ي�ن يف اذن ��ه بق�ص ��ة خ�ل�اف
يو�ش ��ك ان يف�ضها ه ��و ..اي ال�شيخ ن�صر
طبعا!
وي�ستطرد كام ��ل التلم�ساين قائال لنف�سه:
الله مي�سيك باخلري يا �شيخ ن�صر ..والله
نافع!
غ��رام النج��وم يف نظ��ر ال�شيخ
ن�صر
ويق ��ول ال�شي ��خ ن�صر ان جن ��وم ال�سينما
م ��ن �أكرم النا� ��س يف دفع االتع ��اب �سواء
كانت اخلدمة زواجا او طالق ًا!
وي�ضي ��ف قائ�ل�ا :و�أن ��ا �أح ��ب كل جن ��وم
ال�سينم ��ا لأن لهم نفو�س ��ا �شفافة طيبة .ثم
يداف ��ع عنه ��م يف اتهامهم بك�ث�رة الطالق
وال ��زواج فيق ��ول :انه ��م لي�س ��وا اك�ث�ر
النا�س زواجا وطالقا كما يظن الكثريون

ولكن اال�ضواء م�سلط ��ة عليهم با�ستمرار
وت�صرفاته ��م مك�شوف ��ة ام ��ام الكاف ��ة..
فالنا� ��س ي�شع ��رون به ��م عن ��د كل زواج
وطالق ..وال ي�شعرون باالخرين من بقية
خل ��ق الل ��ه البعيدين عن اال�ض ��واء الذين
يتزوجون ويطلقون كل يوم.
وي�ض ��رب ال�شي ��خ ن�صر مث�ل�ا لذلك فيقول
ان الط�ل�اق منت�ش ��ر يف الطبق ��ات الفقرية
�إما ب�سبب اعمار الزواج او زواجه باكرث
من واحدة..
ويق ��ول ال�شي ��خ ن�ص ��ر ع ��ن �سب ��ب ك�ث�رة
الزواج والطالق بني النجوم :ان الزواج
بينه ��م يف غال ��ب االحي ��ان يك ��ون زواج
م�صلح ��ة وعندم ��ا تنته ��ي ه ��ذه امل�صلحة
ينتهي معه ��ا الزواج ..اما اذا كان الزواج
قائم ��ا عل ��ى ح ��ب ..فان ��ه ينته ��ي ب�سب ��ب
الغرية!
خدمة لبلبة!
ومكت ��ب ال�شيخ ن�صر مفت ��وح ليال ونهار ًا
كاال�سع ��اف الن اكرث العق ��ود التي يكتبها
تك ��ون دائما بع ��د منت�صف اللي ��ل ويقول
اح ��د م�ساعدي ��ه ،ان فات ��ن حمام ��ة عندما
تزوج ��ت م ��ن زوجه ��ا االول ع ��ز الدي ��ن
ذو الفق ��ار ..ج ��اءت اىل املكت ��ب معه بعد
منت�صف الليل ..كما ان زبائن �شارع عماد
الدي ��ن ال يحل ��و له ��م ال ��زواج اال يف هذه

الزواج العريف ممنوع
وال�شي ��خ ن�ص ��ر يرف� ��ض ان يعق ��د عق ��ود
الزواج العرفية للفنانني والفنانات الذين
يطلب ��ون منه ذلك ..وهو يقول ان الزواج
العريف حمرم على امل�أذونني النه ال يتخذ
�شكال ر�سمي ًا..
ويح ��ب الفنانون ال�شي ��خ ن�صر النه رجل
كت ��وم ال يب ��وح با�سراره ��م الح ��د ..وال
ي�ص ��رح اب ��د ًا ع ��ن ع ��دد م ��رات زواجه ��م
وطالقه ��م ..واذا �سئ ��ل ع ��ن ع ��دد امل ��رات
التي زوج فيه ��ا فالنا او فالنة ..هز ر�أ�سه
وقال ..ال اذكر!.
�صار منهم!..
وم ��ن عا�ش ��ر قوم� � ًا اربع�ي�ن يوم ��ا �ص ��ار
منه ��م !..ولذلك تزوج ال�شيخ ن�صر مرتني
واجن ��ب م ��ن زوجتي ��ه خم�س ��ة اطف ��ال..
وعم ��ره االن خم�س ��ون �سن ��ة ..ان الرجل
ال ��ذي ي�ضع االخبار املث�ي�رة يف ال�صحف
عق ��د حت ��ى االن اك�ث�ر م ��ن خم�س ��ة االف
عق ��د زواج وط�ل�اق يف خالل رب ��ع قرن..
واغ ��رب عق ��د عق ��ده ال�شيخ ن�ص ��ر عندما
زوج الطي ��ار عادل البتان ��وين يف طائرة
اقلته هو وعرو�سه وبع�ض ال�شهود حيث
عق ��د قرانهما وه ��و طائر يف اله ��واء بني
االر� ��ض وال�سماء ،اما �آخ ��ر طالق اجراه
ال�شيخ ن�صر يف الو�سط الفني فهو طالق
زبون ��ه املف�ض ��ل ..كام ��ل التلم�س ��اوي من
زوجته الثالثة!
اجلــــيل�/أيلول1955 -
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ال�سي��د»�« :أ�صيب باالكتئاب
�أح��داث يف حي��اة «�سي َ
بعد هروب زوجته و�أم كلثوم �صاحبة ف�ضل عليه»
املد ُع��و
«ال�سي��د �أحم��د
عب��د
اجل��واد"�أو «�س��ي
ال�سي��د
» ،ه��و عن��وان
ال�شخ
�صي��ة الأ�شه��ر فى
حي��اة
الفن��ان يحي��ى
�شاه
ني ،حي ُث ا�شتهر من
خ�لال
�أدواره بالرج��ل
عري���ض
امل َ
نكب�ين،
�صاحب
الألفاظ احلادة،
ذو الهي
ب��ة الت��ى يخ�شى
منها ا
ً جلميع ،فيختبئون
خوف��ا
من��ه ،بينم��ا
تكتفى
زوجت��ه «�أمينة»
بـ«حا
�ضر يا �سي ال�سيد»

كان ه ��ذا ال ��دور ه ��و الأ�شه ��ر ف ��ى
م�سريت ��ه الفني ��ة ،لك ��ن يف احلقيقة
مل يك ��ن «�س ��ي ال�سيد» م ��ع زوجاته.
فج ��اءت زيجت ��ه الأوىل ب�سي ��دة
�ُب�ه ب�سن ��وات كثرية،
«جمري ��ة» تك رُ
وذل ��ك بع ��د �أن �أحبها كث�ي ً�را ،ولكن
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مل ي ��دوم ف�صل احلب طوي�ل ً�ا ،فبعد
� 6سن ��وات وابنتني ،قررا االنف�صال
ب�سبب اختالف طباعهما ،حتى ُرزق
بزوجة �أخرى ،ا�ستطاعت �أن ُتنجب
له ابنته الوحيدة ،داليا ،التى كانت
املُ�ست�ش ��ار الف ّن ��ى ل ��ه ف ��ى �أعمال ��ه،

وبقيت ظه ًرا له قبل وفاته.
جاء مولد يحيى �شاهني مخُ تل ًفا ،فلم
يُولد ويف فم ��ه معلقة ذهب ،بل ول َد
بجزيرة ميت عقبة فى اجليزة ،عام
 ،1917وب� �دّت عليه موهبة التمثيل
وهو يف مدر�سة عابدين االبتدائية،
ُث ��م التح ��ق مبدر�س ��ة العبا�سي ��ة
ال�صناعية ُ
حيث َن ��ال دبلوم الفنون
التطبيقية ق�سم «ن�سيج"عام .1933
ن ��ال ب�ش ��ارة واكيم ب ��راءة اكت�شاف
املوه ��وب يحي ��ى �شاه�ي�ن يف بداية
حيات ��ه ،عندما طل ��ب �شاهني مقابلة
واكي ��م ،مدي ��ر دار الأوب ��را امللكية،
فاقتنع الثاين مبوهبة الأول الف ّنية،
ح�س ��ب رواي ��ة �شاه�ي�ن نف�س ��ه يف
برنامج «فال�ش"من تقدمي الإعالمي
طارق حبيب.
كان �شاه�ي�ن وقته ��ا يعم ��ل موظ ًف ��ا
باملحل ��ة ،ب�شركة الغ ��زل والن�سيج.
لكن ��ه بع ��د لق ��اء «واكيم"راج ��ع
مُ�ستقبله الوظيفى ،وقرر االن�ضمام
�إىل الفرق ��ة القومية للم�سرح وعمل
مع فاطمة ر�شدي يف م�سرحها.
وعندّما جاء ميعاد عر�ض م�سرحية
«جمن ��ون ليل ��ى» ،مل� � َع جن ��م يحي ��ي
�شاهني وظه ��رت موهبته للجمهور،
مما دفعه لال�ستم ��رار فى العمل بني
ال�سينم ��ا وامل�س ��رح ،بينم ��ا ت َف ��رغ
لل�سينما عام  ،1946وقام بالتمثيل
فى �أدوار مُتعددة.
مل ين� ��س يحي ��ي �شاه�ي�ن ،املمث ��ل
الكب�ي�ر ،ف�ض ��ل كوكب ال�ش ��رق عليه

ف ��ى حيات ��ه ،فيتذكره ��ا دو ًم ��ا ف ��ى
لقاءاته املُذاع ��ة – حتديدا لقائه مع
الإعالم ��ي ط ��ارق حبي ��ب -ويلقبها
بـ«�صاحبة الف�ضل» ،ففى عام ،1939
ا�سند �إىل يحيي �شاهني دور
عندم ��ا ُ
البطولة ،يف فيلم من بطولة كوكب
ال�ش ��رق ،وه ��و فيلم «�سالم ��ة» ،كان
مق ��ررا يف البداية �أن يق ��وم بالدور
الفن ��ان ح�سني �صدق ��ي ،لكن بف�ضل
�أم كلثوم �أ�صبح هو البطل.
كانت كوك ��ب ال�شرق تع ��رف يحيي
�شاه�ي�ن مُ�سب ًق ��ا م ��ن خ�ل�ال دوره
الثانوي يف فيل ��م «دنانري» ،لذلك مل
ت�ت�ردد عندما اعت ��ذر ح�سني �صدقى
ع ��ن �أداء الدور ،اق�ت�راح ا�سمه على
املخ ��رج «توج ��و مزراح ��ي» ،ليقف
امامه ��ا ويك ��ون البط ��ل الأول ف ��ى
الفيلم.
وداخ ��ل الكوالي�س ،دع ��ت �أم كلثوم
يحي ��ي �شاه�ي�ن لتن ��اول الغ ��ذاء
معه ��ا ،لكي ت ��ذوب الف ��وارق بينهما
ويتقاربا اكرث �أم ��ام الكامريا ،ويف
جل�س ��ة �صف ��اء� ،س�ألت ��ه ممُ ازحة عن
قيمة عقده م ��ع «مزراحي» ،ف�أجابها
�أن �أجره  150جنيا ،ف�إذا بها ُت�صعق
وتتوق ��ف ع ��ن الطع ��ام ،وطلبت من
املخ ��رج «مزراح ��ي» احل�ضور فو ًرا
و�س�ألته« :كم اعطيت اج ًرا ليحيى»،
ف ��ر َد عليه ��ا  150جني ًه ��ا ،و�س�ألت ��ه:
«كم كان �أجر ح�س�ي�ن �صدقي؟"ففهم
املخرج مق�ص ��د �أم كلثوم ،و�أجابها:
«ح�س�ي�ن كان جن ��م وله و�ض ��ع� ،أما
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م�صاريف بيت �سعد زغلول يف «رم�ضان :»1901
ً
ً
قر�شا خبز
قر�شا حلوم و15
 12.5جنيهًا منها 250

يحيي ل�سه ه ��اوي» ،فقالت له« :م�ش
ه ��و نف� ��س ال ��دور؟» ،وقته ��ا توق ��ف
«مزراح ��ي» ع ��ن ال ��كالم لتكم ��ل �أم
كلث ��وم عتابها مه ��ددة�« :إدي ليحيي
نف�س الأجر و�إال م�ش هاكمل ت�صوير
الفيلم».
ومثلم ��ا كان دور«�س ��ي ال�سي ��د»،
متيمة حظ يحي ��ي �شاهني يف حياته
الف ّني ��ة ،كان ال�سب ��ب فى ب ��كاءه فيما
بع ��دُ ،
حيث ذك ��ر الكات ��ب ال�صحفي،
عبدالفتاح يون� ��س� ،أن �إحدى جهات
الإنتاج التلفزي ��وين �أر�سلت حلقات
«الثالثية» ،ل�شاهني ليكون بطلها يف
م�سل�سل تليفزيوين م ��ن خالل �أدائه
ل�شخ�صية «ال�سيد �أحمد عبداجلواد»،
وكان ��ت ه ��ذه احللق ��ات �ست ��در عليه
مبلغا كبريا من املال.
ويف ذلك الوقت ،طل � َ�ب «�شاهني"من
�صدي ��ق ل ��ه �أن ي�أخ ��ذ احللق ��ات معه
ويعطيه ر�أي ��ه فيها ،وحني ع ��اد �إليه
باحللقات جل� ��س معه �صام ًتا لبرَ هة،
ف�س�أل ��ه «قر�أت؟» ،فقال له «نعم» ،فقال
«م ��ا ر�أيك؟"ف ��رد علي ��ه« :ال يج ��ب �أن
ت�ؤدي هذا الدور مرة �أخرى» ،ف�س�أله
مل ��اذا؟ ،ف�أجاب ��ه�« :أنت قلت م ��ا �أردت
قوله من خالل عملك».
و�أ�ض ��اف« :لق ��د و�ضع ��ت به ��ذه
ال�شخ�صي ��ة ب�صم ��ة ف ّني ��ة �شدي ��دة
الو�ض ��وح والتمي ��ز بحي � ُ�ث �ص ��ارت
�شخ�صي ��ة ال�سيد �أحم ��د عبد اجلواد
َمعل ًم ��ا كب�ي ً�را م ��ن مع ��امل ال�سينم ��ا
امل�صرية ،وبه ��ذا �أعتقد �أن التكرر لن
خ�صو�صا مع اختالف
يكون مفي� �دًا،
ً
الزمن واملناخ والنجوم الذين لعبوا
�أدوارهم برباعة معك».
ففا�ض ��ت عين ��ا �شاه�ي�ن بالدم ��وع،
ونه�ض م ��ن مكانه واحت�ضن �صديقه
وه ��و يقول ل ��ه« :هذا فع�ل ً�ا ما فكرت
فيه» ،و�أعت ��ذر متامًا عن الدور طالبًا
م ��ن احلاج ��ة م�ش�ي�رة زوجت ��ه �أن
ُتب ّلغهم باعتذاره عن الدور.
ويف لقاءٍ مُ�سجل ،م ��ن برنامج «�ألف

حكى
باء"للإعالم ��ى ط ��ارق حبي ��بَ ،
يحي ��ى �شاهني عن مُفارق ��ة كوميدية
حدثت مع ��ه ،ف�أثن ��اء �س�ي�ره بالقرب
من كوبري ق�صر النيل ،قاب َلته �سيدة
ومعها ابنته ��ا ال�شابة ،وما �إن وقعت
عيناه ��ا عليه حت ��ى �صُ دم ��ت ،قائل ًة:
«م�ي�ن..؟ �س ��ي ال�سي ��د!» ،ث ��م انهالت
علي ��ه بالقب�ل�ات قائلة البنته ��ا�« :سي
ال�سي ��د �أحمد عب ��د اجل ��واد ،فينك يا
�س ��ي ال�سيد ،وفني �أيام ��ك؟ ..ده �أنت
كن ��ت بط ��ل الرجولي ��ة واملجدع ��ة،
وكان ��ت �شخ�صيت ��ك ب�ت�رج الدني ��ا..
راج ��ل جم ��دع ب�صحيح ،م� ��ش ِخ ِرع
زي رجال ��ة اليوم�ي�ن دول» ،ف�ضح ��ك
يحيي �شاهني.
كان زواج يحيي �شاهني عام ،1959
من �سي ��دة جم ّرية تك�ب�ره ب�سنوات،
ه ��و نتاج ق�ص ��ة حُ ب عنيف ��ة ،ولكنها
مل ت� �دُم طوي ًال ،بالرغم من �أنه �أجنب
منه ��ا ابنت�ي�ن� ،إال �أن اخلالفات �أنهت
احلب بينهما فل ��م يتمكنا من العي�ش
معًا ،وانف�ص�ل�ا بعد �ست �سنواتُ ،ثم
�أخذت الزوج ��ة ابنتيها وهربت بهما
�إىل املج ��ر ،مما �أ�صاب ��ه بحزن �شديد
و�إحب ��اط وعا� ��ش يف عزل ��ة كب�ي�رة
مل ��دة عام�ي�ن ،ولكن ��ه ا�ستط ��اع البدء
من جديد وعاد م ��رة �أخرى ليمار�س
عمله الفني.
�أم ��ا عن الزيج ��ة الثاني ��ة ،فكانت من
زوجته الأخرية ،م�شرية عبد املنعم،
�وار لها ،مع
والتي �أك ��دت ذلك فى ح � ٍ
جريدة النهار ،فقالت« :مل يكن يف �أي
يوم من الأيام بهذه ال�شخ�صية ،فكان
عك�س ذل ��ك متام ًا فهو �شخ�ص حنون
وعط ��وف ب ��ل �أن ��ه مل يك ��ن يتن ��اول
طعام ��ه قب ��ل �أن يت�أك ��د م ��ن تناولن ��ا
الطع ��ام ،وكان �شدي ��د االهتم ��ام بنا
�إىل �أق�صى درج ��ة ويخاف علينا �إىل
حد اجلنون».
الكواكب امل�صرية

ن�ش ��رت «ال�صفح ��ة الر�سمية موقع امللك ف ��اروق الأول
ـ� �ـ ف ��اروق م�صر"من�ش ��و ًرا يو�ضح �إجم ��ايل م�صاريف
منزل رئي�س وزراء م�صر الأ�سبق وزعيم ثورة 1919
�سعد زغلول.
ويو�ض ��ح املن�ش ��ور �أن �إجمايل �إنفاقات من ��زل الزعيم
الراح ��ل ل�شهر رم�ض ��ان وم�ستلزمات عي ��د الفطر ،بلغ
 12.5جني ًه ��ا ،وكان ذل ��ك ف ��ى �شهر دي�سم�ب�ر 1901م
(رم�ضان 1319ه� �ـ) وكان �آنذاك م�ست�شا ًرا فى حمكمة
ا�ستئن ��اف م�صر ،وفقما يت�ضح م ��ن مذكرات «زغلول»
كانت مفردات �إنفاقات بيته ال�شهرية كالآتى:
قر�ش ��ا حل ��وم ،و 40قر�شا للك ��ى ،وً 30
ً 250
قر�شا لنب
احلليب ،وً 15
قر�شا للخبز ،و 40قر�شا بيا�ض نحا�س،
و 300قر�ش لوازم �أكل ،و 200قر�ش م�صاريف املطبخ
ولوازم العيد ،الإجماىل  12,5جنيهًا.
ويالح ��ظ �أن ه ��ذه امل�صاري ��ف تخ� ��ص من ��زل رئي� ��س
الوزراء ،وهو ما يعن ��ي �أنها م�صاريف �أ�سرة نخبوية
ثرية ،وعل ��ى الأرجح �أن م�صاريف ال�سواد الأعظم من
امل�صريني كانت �أقل من ذلك بكثري.

خ�بر �شفاء �أم كلثوم ووف��اة والدها على ال�صفحة
الأوىل ملجلة «العرو�سة»
ن�ش ��رت
جملة «الع�صفحة «�أهل م�صر زمان"عل ��ى موقع «في�س بوك"�صورة نادرة ل�صفحة �أفردتها
رو�سة»
كاملة
خلرب
يخ�ص
الآن�سة �أم كلثوم ،وقتها ،يف � 15أبريل عام ،1931
التي كانت
بعد بذلها قد عانت ملدة � 3أ�سابيع قبل هذا التاريخ من املر�ض ب�سبب الإرهاق ال�شديد،
جمهودا
كبريا
يف
الت
ح�ضري لأغانيها وحفالتها.
وج ��اء اخل�ب�ر حت ��ت عن ��وان «�أم
كلث ��وم ُت�شفى م ��ن مر�ضها وتفجع
بوف ��اة والده ��ا» ،فبع ��د �أن متاثلت
لل�شف ��اء ،فجعها خرب وفاة والدها،
مكت�شفها و�أ�ستاذها الأول.
وكتب ��ت املجل ��ة يف بداي ��ة اخلرب:
«مل تعرف م�ص ��ر مو�سيقية بارعة،
م ��ن بناتها ذاع �صيته ��ا يف ال�شرق
والغ ��رب ،وتهاف ��ت النا� ��س عل ��ى
�سماعه ��ا م ��ن كل ح ��دب و�ص ��وب،
وانت�ش ��رت ا�سطواناته ��ا يف م�صر
و�سوري ��ا وب�ل�ا د الع ��رب ،والعجم
والهن ��د و�أمري ��كا ،مث ��ل املو�سيقية
النابغة الآن�سة �أم كلثوم ،فقد �أمدها
الله �صوتا عذبا ،حنونا� ،إذا �أر�سلته
ملك عل ��ى النا� ��س زم ��ام م�شاعرهم
و�إح�سا�سهم».
ويظهر �إىل جوار اخلرب �صورة لأم
كلثوم وهي يف ال�شباب ،ظهرت فيها
م�صفف ��ة �شعرها �ضفريت�ي�ن ،بعد �أن
خلع ��ت مالب�س ال�صبي ��ة التي كانت
ترتديه ��ا ،والتي تكون ��ت من اجلبة
والقفطان والعقال.
ون�شر هذا اخلرب يف العدد رقم 324
من جملة «العرو�س ��ة» جملة ن�سائية
تهت ��م ب�شئ ��ون امل ��ر�أة واللطائ ��ف
امل�ص ��ورة ،وثم ��ن الن�سخ ��ة وقته ��ا
ب�سعر  10مليمات
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ابنت�ي�ن هما «ناهد ،ومها» ،قدما خاللها �أكرث
من  20عم ًال كثنائي مميز يف «ر�صيف منرة
« ،»5جعل ��وين جمرم� � ًا»« ،الأ�سطى ح�سن»،
«بور�سعي ��د» وغريه ��م �إىل �أن انف�ص�ل�ا يف
ال�ستيني ��ات ،لتت ��زوج بع ��ده م ��ن املخ ��رج
امل�سرحي ح�سن عبدال�سالم.

"علقة" �ساخنة �أجربت
حممد فوزي على الإفطار
يف نهار رم�ضان

فنانني يف «رم�ضان»�« :سامية"تدعو فناين هوليوود
للإفط��ار  ..و«فري��د» ت��زوج «ه��دى» بـ«قنين��ة
م�شروبات غازية »
�إفطار رم�ضاين ل�سامية
جمال يف هوليوود
�أثن ��اء زواجها م ��ن الأمريك ��ي عبدالله كنج،
ق�ض ��ت فرا�ش ��ة ال�سينم ��ا امل�صري ��ة �سامي ��ة
جم ��ال م ��دة تق�ت�رب م ��ن العام�ي�ن ون�ص ��ف
بالوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،وبع ��د 8
�أ�شهر ق�ضتها يف والي ��ة نيويورك تعمل يف
م�سارحها� ،أبلغها زوجه ��ا �أنهما �سي�سافران
لق�ض ��اء العطل ��ة ال�شهري ��ة يف هولي ��وود،
وت�ص ��ادف وقتها �أي�ضا تلقيها برقية معايدة
م ��ن �أح ��د امل�صريني هن ��اك مبنا�سب ��ة حلول
�شه ��ر رم�ضان يف م�ص ��ر ،وفقا ملجل ��ة «�أهل
الفن"عام .1958
وق ��ررت «�سامية"مبنا�سب ��ة ال�شه ��ر الكرمي
�إقامة حف ��ل �إفطار لأ�صدقائه ��ا اجلدد الذين
تعرفت به ��م يف هوليوود ،وق ��ررت �أن ُتعد
بنف�سها طع ��ام الإفطار من الأطباق ال�شرقية
املف�ضل ��ة يف م�صر ،و�أر�سل ��ت ل�شراء لوازم
رم�ض ��ان لكنه ��ا مل تفلح يف احل�ص ��ول على
«قم ��ر الدين» لأنه غري معروف هناك ،وطبع
زوجه ��ا بطاقات الدع ��وة التي ق ��ال فيها �إن
احلفلة �ستقام مبنا�سبة «رم�ضان» ،و�أحدثت
تلك الكلمة �ضجة كربى يف �أنحاء هوليوود،
وحاول كل فرد ممن و�صلتهم الدعوة تف�سري
تل ��ك الكلمة دون ج ��دوى ،و�أ�صبح احلديث
املتداول عن احلفلة التي �ستقيمها الراق�صة
امل�صرية مبنا�سب ��ة «رم�ضان» ،وحر�صت �أن
يكون موعدها يوم العطلة الأ�سبوعية ويف
املوعد الذي تغرب فيه ال�شم�س.
وبع ��د �أن اكتم ��ل وج ��ود املدع ��وون� ،س�ألها
�أحده ��م عن معن ��ى تلك الكلمة الت ��ي �أرقتهم
كث�ي�را ومل يج ��دوا له ��ا معن ��ى عنده ��م،
ف�أجابته ��م �ضاحك ��ة ب�شرح موج ��ز عن �شهر
رم�ض ��ان وكيفي ��ة ال�صي ��ام في ��ه ،وتفاجئوا
كثريا عندم ��ا علموا �أن ال�صيام يكون طوال
النه ��ار ث ��م الإفط ��ار ط ��وال اللي ��ل ،وبعدها
تناولوا الطعام ال�شرقي الذي �أعجبهم كثريا

واتفقوا عل ��ى ت�سميته «الع�شاء املبكر» ،لكن
حدث بعد ذلك ما �أف�سد جو احلفل املبهج.
طلب بع� ��ض املدعوين تن ��اول «ال�شمبانيا»،
لك ��ن زوجها اعتذر عن تق ��دمي اخلمور لأنها
حمرم ��ة يف رم�ضان ،ف�ضحك ��وا جميعا من
هذا االعت ��ذار و�أ�صروا عل ��ى طلبهم ،و�أمام
هذا الإ�صرار ا�ضطروا �إىل تقدمي ال�شمبانيا
لهم ،ثم ان�صرفوا يف �ساعة مت�أخرة.
و�أحدث ��ت ه ��ذه احلفلة دويا كب�ي ً�را ،وتلقت
�سامي ��ة م ��ن بع� ��ض امل�صري�ي�ن املوجودين
بهولي ��وود احتجاج ��ا عل ��ى ع ��دم دعوتهم،
فا�ضطرت �إىل �إقامة حفل خا�ص بهم تذكروا
خاللها طرائف رم�ضان يف القاهرة.

«كرميان"فطرت بعد
املغرب ب�ساعة وال�سبب
تركيا

«مل �أك ��ن �أع ��رف �أن التقالي ��د الرتكي ��ة يف
�شه ��ر رم�ضان ،ف ��وددت �أن �أمل�سه ��ا بنف�سي،
ولك ��ن ح ��دث يف اليوم الأول م ��ا مل يكن يف
احل�سب ��ان» ..به ��ذه الكلم ��ات ب ��د�أت الفنانة
«كرمي ��ان» ،ت ��روي ذكرياته ��ا يف �أول �أي ��ام
رم�ض ��ان ،وه ��ي يف ال� �ـ 9من عمره ��ا ،حيث
ق�ضت ��ه يف ا�سطنبول عند عمته ��ا التي تقيم
هناك.
وقال ��ت «كرميان"يف ح ��وار ن ��ادر لها ملجلة
«املوعد"�أنها «عرفت من عمتها �أن ا�سطنبول
ال يوج ��د به ��ا مدف ��ع للإفط ��ار� ،إمن ��ا م� ��آذن
ت�ض ��يء ليفط ��ر ال�صائم ��ون ،بعده ��ا مكثت
(كرميان) تقر�أ وتطالع يف الكتب واملجالت
لت�ضييع الوقت ،حتى غلبها النعا�س وعندما
ا�ستيقظ ��ت كان ��ت ال�ساعة الرابع ��ة ع�صرا،
والزال يتبقى الكثري عل ��ى الإفطار ،ف�أخذت
�أوالد عمته ��ا ونزل ��وا جميع ��ا �إىل احلديق ��ة
لله ��و حتى ُت�ضاء �أنوار املئذنة ،التي تعلقت
عينا (كرميان) بها طوال الوقت».
و�أ�ضاف ��ت «كرمي ��ان"�أن «�أول ي ��وم �صي ��ام
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دائما ما يك ��ون �شاقا وبطيئ ��ا ،فظلت تلعب
حتى �صار الوق ��ت و�شيكا ،فرتك ��ت �أقاربها
وع ��ادت �إىل مقعد قريب حت ��دق يف املئذنة،
الت ��ي مل ت�ض ��ئ �أنوارها لف�ت�رة طويلة حتى
ح ��ل الظ�ل�ام ،وه ��م يف ده�ش ��ة م ��ن ذل ��ك،
فذهبوا �إىل عمتها لي�س�ألوها ملاذا ت�أخر وقت
الإفطار ،فر�أوا ما مل يكن يف احل�سبان».
وتابع ��ت «كرميان"�أنها «فوجئ ��ت �أن عمتها
كان ��ت على و�شك مغادرة مائدة الطعام ،بعد
�أن تناولوا جميعا طعام الإفطار ،واعتقدوا
�أن الأطف ��ال ال�صغار خرج ��وا بعيدا وظلوا
ينتظرونهم دون ج ��دوى ف�أفطروا ،وعندما
�س�ألته ��ا (كرمي ��ان) ع ��ن �س ��ر ع ��دم �إ�ض ��اءة
املئذن ��ة� ،أخربته ��ا �أن تل ��ك املئذن ��ة حتديدا
ُقط ��ع منها التي ��ار الكهرب ��ي ب�سبب خلل يف
الأ�سالك».
وقال ��ت «كرمي ��ان"�أن تل ��ك «كان ��ت �أط ��ول
م ��دة ت�صوم فيه ��ا ،لأنها �أفط ��رت بعد �ساعة
تقريبا ،ونزل ��ت ومعها الأطفال على الطعام

كالوحو� ��ش ،وال�سب ��ب الطريقة الرتكية يف
الإفطار».

فريد �شوقي �أوقع هدى
�سلطان يف �شباكه بـ«حاجة
�ساقعة"يف نهار رم�ضان
يف ح ��وار ق ��دمي له ��ا ل�صحيف ��ة «الأه ��رام»،
روت الفنانة هدى ال�سلطان عن اللقاء الأول
بينها وبني الفنان فريد �شوقي ،قائل ًة« :كنت
يف �صراع عنيف مع �أ�سرتي ،تزعمه �شقيقي
حممد ف ��وزي ،الذي ح ��ارب ا�شتغايل بالفن
ور�آه خروجا عل ��ى التقاليد ،لكنني �صممت
عل ��ى ذل ��ك ولتفعل الق ��وة ما ت�ش ��اء ،ور�آين
علي احتكار جهودي
�أحد املنتجني وعر�ض ّ
الفني ��ة مل ��دة � 3سن ��وات حل�س ��اب �شركت ��ه،
وذهب ��ت لأ�ستودي ��و ال�شرك ��ة ،ودع ��اين
املنتج لزيارة البالت ��وه وقدمني �إىل �أبطال

الفيل ��م ،وكان من بينهم فري ��د �شوقي قائ ًال:
«ال�ست هدى �سلطان ..وجه جديد» فانحنى
«فري ��د"يف ر�شاق ��ة مبت�سم ��ا ،وق ��ال�« :أه ًال
و�سه ًال ..ت�شرفنا يافندم».
و�أ�ضاف ��ت «ه ��دى»« :وجل�س ��ت �أتف ��رج على
الت�صوي ��ر ،وكن ��ا يف �شه ��ر رم�ض ��ان وكنت
متعب ��ة م ��ن اجل ��وع ،والحظ ��ت �أن (فري ��د)
يختل� ��س النظ ��ر �إ ّ
يل ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر،
حتى انتهز فر�صة �إع ��داد الأ�ضواء واقرتب
مني قائ ًال« :ت�شرب ��ي حاجة �ساقعة؟» فقلت:
«ال� ..أن ��ا �صامي ��ة» ،وب ��دت علي ��ه مظاه ��ر
الده�ش ��ة وهو يق ��ول�« :صامي ��ة؟» ،فقاطعته
قائل� � ًة« :وب�صل ��ي كم ��ان ..غريب ��ة؟» ،فقال:
«�أبدا� ..أب ��دا» ،وغادرت الأ�ستوديو بعد ذلك
وال�ش ��يء الوحيد ال ��ذي كان يطوف بذهني
هو نظراته وابت�ساماته.
وتابع ��ت «ه ��دى»« :ووج ��دت نف�س ��ي فج�أة
�أهتم بكل ما يقال عن فريد �شوقي ب�أحاديث
زمالئ ��ه عن ��ه ،ومب ��ا تن�ش ��ره ال�صح ��ف
واملج�ل�ات ،وب�أفالم ��ه الت ��ي مل يفتن ��ي منها
فيل ��م ،حتى �أرادت الأق ��دار �أن ي�شرتك ب�أول
فيلم �أح�صل فيه عل ��ى البطولة املطلقة وهو
(حك ��م الق ��وي) ،ع ��ام  ،1951م ��ع حم�س ��ن
�سرحان ،وكان فر�صة ليتقرب كل منا للآخر
ونتبادل احلديث ع ��ن �آالمنا وهمومنا� ،إىل
�أن التق ��ت عواطفنا عند نقط ��ة واحدة ،وملا
عر� ��ض عل � ّ�ي الزواج كان ��ت الإجاب ��ة �أ�سرع
من ال�س�ؤال ،وتزوجنا يف اليوم الأخري من
ت�صوير الفيلم».
وم ��ن املعروف ع ��ن «هدى» خوفه ��ا ال�شديد
م ��ن احل�سد ،لدرجة �أنها ال تلتقي ب�أ�شخا�ص
معين�ي�ن �إال �إذا كان ��ت ترت ��دي يف عنقه ��ا
�أيقون ��ة متنع احل�سد ،لك ��ن «هدى» ال تعتقد
بالأيقونة يف �شه ��ر رم�ضان ،لأنها ت�ؤمن �أن
عني احل�سود ال ت�أت ��ي بال�شر يف هذا ال�شهر
املب ��ارك ،وفق ��ا ملجل ��ة «الكواك ��ب» يف 15
مار�س .1960
وا�ستمر زواجهم ��ا ملدة  15عاما ،و�أثمر عن

ال ��روح املرحة الت ��ي كان يتمتع به ��ا الفنان
املو�سيقار حممد فوزي �إمنا هي وريثة �أيام
طفولته التي ق�ضاها يف طنطا ،حينما بد�أت
موهبت ��ه الفني ��ة يف الب ��زوغ وب ��د�أ ه ��و يف
ا�ستغالله ��ا بعد ذل ��ك ليُدر ربحً ��ا يُعينه على
ا�ستكمال م�ساره الفن ��ي ،وفقا ملجلة «�أخبار
النجوم».
واجتم ��ع «فوزي"م ��ع ع ��دد م ��ن زمالئ ��ه
املو�سيقي�ي�ن وكونوا فرقة مو�سيقية جتوب
�ش ��وارع طنطا لإحي ��اء احلف�ل�ات واملوالد،
وذات ي ��وم م ��ن �أي ��ام �شهر رم�ض ��ان املبارك
قادهم ن�شاطهم الفني �إىل �إحدى قرى �شبني
الك ��وم حي ��ث �أحد املوال ��د ال�شعبي ��ة ،لكنهم
ا�صطدموا هناك ب�أحد الفتوات الذي عر�ض
عليه ��م احلماي ��ة مقاب ��ل تخفي� ��ض �أجرهم،
ووافقوا مجُ ربين على ذلك.
وبعدم ��ا تن ��اول «فوزي"ورفاق ��ه طع ��ام
الإفط ��ار بد�أوا يف �إحي ��اء �أول ليايل املولد،
وامتلأ ال�سرادق عن �آخره و�شاع االن�سجام
والط ��رب ،وبعد دقائق ح�ض ��ر �أحد اخلفراء
لي�ستدع ��ي ف ��وزي قائ�ًل�اً « :البي ��ه الظاب ��ط
ع ��اوزك» ،لك ��ن الفت ��وة �أقنع ��ه �أال يذه ��ب
وي�ستكم ��ل �إحي ��اء احلفلة «عل ��ي الطالق ما
�أن ��ت ناقله من هن ��ا» فغ�ض ��ب اخلفري ونظر
�إليهما �ش ��ذ ًرا وتركهما ورحل ،لكنه عاد بعد
فرتة ب�سيطة ومعه � 3آخرين من زمالئه.
وكان ��ت النتيجة معرك ��ة حامية دارت داخل
�س ��رادق املول ��د ،و�إجب ��ار ال�ضاب ��ط جمي ��ع
املتواجدي ��ن عل ��ى الرحيل ،وعندم ��ا حاول
«فوزي"اخلروج ،وجد عل ��ى باب ال�سرادق
باقي الفنان�ي�ن املغتاظني م ��ن �ضياع رزقهم
فلقن ��وه علق ��ة �ساخنة ،وحينم ��ا �أراد تلم�س
طريق ��ه وقع يف �أي ��دي اخلف�ي�ر الأول الذي
اقتاده �إىل ق�سم ال�شرطة.
ويف الق�س ��م ،وج ��د «فوزي"زم�ل�اءه �أم ��ام
ال�ضاب ��ط ال�ش ��اب ،ال ��ذي ،وعل ��ى غ�ي�ر
املتوق ��ع ،عامله ��م بطريقة ح�سن ��ة و�أو�ضح
لـ«فوزي"حقيق ��ة طلب ��ه ،قائال�« :أن ��ا طلبتك
عل�ش ��ان �أقول ��ك �إن ده م� ��ش مقام ��ك تغن ��ي
لفت ��وات �سوابق ،لكنك رف�ض ��ت وطبعا �أنت
حر ..ب�س �أديك �شايف النتيجة».
مل تكن الإ�صابات البالغة لـ«فوزي"ولزمالئه
هي فقط النتيجة ،ب ��ل كانت �أن �ضاع عليهم
ال�سح ��ور ،ومل ي�صوموا الي ��وم التايل بعد
العلقة ال�ساخنة قبل ال�سحور.

ديانة ب�شارة واكيم مل
متنعه من االحتفال
برم�ضان

مل يك ��ن االحتف ��ال بحل ��ول �شه ��ر رم�ض ��ان
قا�ص ��را فق ��ط عل ��ى جن ��وم الزم ��ن اجلميل
م ��ن امل�سلم�ي�ن ،و�إمنا حر�ص كذل ��ك النجوم
الأقباط على م�شارك ��ة زمالئهم و�أ�صدقائهم
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االحتف ��ال بال�شه ��ر الك ��رمي ،ومنه ��م الفنان
الكوميدي ب�شارة واكيم.
وارتبط «واكيم» ،ال ��ذي �أتقن اللغة العربية
و�أ�ص ��ول الثقاف ��ة الإ�سالمي ��ة م ��ن درا�ست ��ه
للقر�آن الك ��رمي و ُكتب التف�س�ي�ر ،ب�صداقات
قوي ��ة م ��ع زمالئه م ��ن الو�سط الفن ��ي ،لكنه
ارتب ��ط بعالقة �أق ��رب �إىل الأخوة مع الفنان
ح�س�ي�ن ريا� ��ض ،وكث�ي ً�را ما خا�ض ��ا معارك
احلياة �سويًا،
ويف رم�ض ��ان ،اعت ��اد "واكي ��م" م�شارك ��ة
"ريا� ��ض" �سهرات ��ه الرم�ضانية ،حيث كانا
يلعبان «الكونكان"و«الدومينو"الأمريكية،
حتى وق ��ت «ال�سحور"ب�أح ��د مقاهي �شارع
«عماد الدين» ال�شهرية.
ويف بع�ض الأوقات ،كان ��ا يذهبان مل�شاهدة
�أح ��د �أف�ل�ام ال�سينم ��ا يف دور العر� ��ض� ،أو
عر� ��ض م�سرح ��ي جدي ��د ب�إح ��دى الف ��رق
املناف�سة.

حممد عبد الوهاب م�ؤذنا

يقول مو�سيقار الأجيال حممد عبد الوهاب
�إن من �أه ��م العادات التي مل يكن يفوتها يف
رم�ضان منذ طفولته ،هي �إنه كان ي�ؤذن فوق
م�أذن ��ة م�سج ��د «�سي ��د ال�شع ��راين» ،ويدعو
النا� ��س �إىل ال�ص�ل�اة ط ��وال �شه ��ر رم�ضان،
وفقا لتقرير ن�شرته جملة «الكواكب» يف 15
مار�س .1960
وظ ��ل «عب ��د الوهاب"يفع ��ل هذا ع ��ن �إميان
را�س ��خ ط ��وال حياته يف رم�ض ��ان ،ويذهب
لي� ��ؤدي �صالة الفجر يف ه ��ذا امل�سجد خالل
�شهر ال�صيام.

فاتن حمامة وامل�ساكني

كان ��ت فاتن حمام ��ة حتر� ��ص �أال جتمع بني
العم ��ل و�صيام رم�ضان ،لأن �صحتها مل تكن
تتحمل ال�صيام يف ظل الإرهاق الذي ي�سببه
له ��ا العمل ،و�إذا ارتبط ��ت «فاتن» لأي �سبب
بعم ��ل يف رم�ض ��ان فكان ��ت تفطر ،ث ��م تتبع
ن�صيحة والده ��ا ب�إطع ��ام 60م�سكينا لتكفر
عن �إفطاره ��ا ،وفقا ملجلة «الكواكب» يف 15
مار�س .1960
والغري ��ب� ،أن الأيام التي مثلت فيها «فاتن»
يف رم�ضان وهي فاطرة القت الف�شل ،ولهذا
كانت حري�صة �أال متثل فيلما يف رم�ضان.

كاميليا ثارت عندما عرفت
�أن كمال ال�شناوي ال يريد
�أن يقبلها ب�سبب ال�صيام
قال املخرج �صالح �أبو �سيف �إنه كان يخرج
فيلم «�شارع البهلوان"عندم ��ا �أقبل رم�ضان
يف ع ��ز ال�صي ��ف ،واحل ��ر ال�شدي ��د ،فطل ��ب
من الفن ��ان كمال ال�شن ��اوي �أن يقبل الفنانة
كاميليا ،كما يقت�ضى دوره يف الرواية ،لكن
«ال�شن ��اوي» رف�ض ،قائال�« :أنا �صامي ..م�ش
ممكن �أبو�سها» ،وفقا لـ«الكواكب».
وحاول «�أب ��و �سيف"�إقناعه �أن قبلة التمثيل
لي�س ��ت حرام ��ا ،مربرا ذل ��ك ب�أنه ��ا �أداء عمل
يتك�س ��ب منه ،مو�ضحا له مدى املتاعب التي
قد يلقاها من وراء عدم ت�صوير هذا امل�شهد،
�إال بع ��د الإفطار ،وخ�ل�ال حماوالته خرجت
«كاميلي ��ا» من غرفة املاكي ��اج بعدما �أخربها
�أحد العمال �أنه راف�ض تقبيلها ،لكنها مل تكن

تعلم �أن �سبب رف�ضه هو ال�صيام.
وق ��ال «�أب ��و �سيف"�إن ��ه عندم ��ا ج ��اء وق ��ت
الت�صوير ،قال «ال�شناوي»« :يال هانبتدي»،
فقال ��ت «كاميلي ��ا»« :نبت ��دي �إزاي؟ �أنا كمان
م�ش هاخليه يبو�سني ..هو بيقول ال ليه؟..
ه ��و يط ��ول؟» ،فقال له ��ا «�أب ��و �سي ��ف»« :يا
كاميلي ��ا هو �صامي ،وع�ش ��ان كده م�ش عاوز
يبو�س ��ك ،و�أن ��ا �أقنعت ��ه واحلكاي ��ة انتهت»،
ف ��كان رده ��ا« :ال ..م ��ا انتهت� ��ش� ،أن ��ا عندي
كرامة ،وم�ش هاخليه يبو�سني».
و�أ�ض ��اف «�أبو �سي ��ف»« :وبعد عن ��اء طويل
معها لإقناعها ب�سبب رف�ضه ،وافقت كاميليا
على القبلة ،ومت ت�صوير امل�شهد».

حفل �سحور كان �سببا يف
ال�صلح بني عبد احلليم
حافظ وفريد الأطر�ش

حكى الفنان �سمري �صربي يف حوار له ملجلة
«املوعد"ق�ص ��ة ال�صلح بني بني قطبي الغناء
العربي عبداحلليم حاف ��ظ وفريد الأطر�ش،
قائ�ل�ا �إن رغ ��م توت ��ر العالقات ب�ي�ن «حليم،
والأطر� ��ش» ،فذل ��ك مل ي�ستم ��ر طويًال ،ويف
ليل ��ة من ليايل رم�ض ��ان ،ذهب «�صربي"�إىل
من ��زل «الأطر�ش"يف الزمالك لت�سجيل حلقة
يف برناجمه «بدون �إحراج» ،الذي كان يُذاع
يوم ًي ��ا يف �إذاع ��ة «ال�ش ��رق الأو�سط"خالل
�شهر رم�ضان الكرمي.
و�أ�ض ��اف «�صربي»�« :أثن ��اء ت�سجيل احللقة
بح�ض ��ور الإذاعي ج�ل�ال معو�ض ،وزوجته
الفنان ��ة ليل ��ى ف ��وزي ،واملو�سيق ��ار �أحم ��د
ف� ��ؤاد ح�س ��ن ،والفنان ��ات زبي ��دة ث ��روت،
ومها �صربي ،وكرمي ��ة فاتنة املعادي ،دخل
(عبداحلليم) على جمل�س احل�ضور».
وتاب ��ع «�ص�ب�ري»« :وقال (حلي ��م) �ضاحكا:
(�أن ��ا ج ��اي �أت�سح ��ر) ،فجري (فري ��د) فرحً ا
واحت�ضن ��ه ،وبع ��د �أن جل� ��س اجلمي ��ع
لل�سحور ،قال (حليم)( :وال واحد هيت�سحر
قب ��ل م ��ا ن�سمع الأ�ست ��اذ يغني و�أخ ��ذ العود

و�أعطاه لـ(فريد)».
وا�ستكم ��ل «�ص�ب�ري»« :وب ��د�أ (فري ��د)
يغن ��ي �أغني ��ة «يا جمي ��ل يا جمي ��ل» و�صفق
(عبداحلليم) وغن ��ى معه (يا فريد يا فريد)،
و(فريد) يقول (يا حليم يا حليم)».

�أمينة رزق حت�ضر
ا�شتباكات اجلزائريني
مع االحتالل الفرن�سي
يف رم�ضان وموقف �أف�سد
�إفطارها و�أ�ضاع عليها
ال�سحور
وم ��رت �أمين ��ة رزق بواقعت�ي�ن يف رم�ض ��ان
مل تن�سهم ��ا يف حياته ��ا ،الأوىل حدث ��ت يف
اجلزائ ��ر �أثن ��اء �شه ��ر رم�ض ��ان وه ��ي �أنه ��ا
يف �أحد �أي ��ام �شهر رم�ض ��ان ،عندما و�صلت
الفرق ��ة امل�صري ��ة �إىل اجلزائ ��ر وت�ص ��ادف
عند و�صولها �أن اندلع ��ت مظاهرات ا�شتبك
فيها ال�شبان اجلزائريون مع قوات ال�شرطة
الفرن�سية ،وكان ميدان املظاهرة هو امليدان
ال ��ذي يقع فيه الفندق الذي نزلت فيه البعثة
امل�صرية.
وبعد �أن توجه ��ت «�أمينة» �إىل الفندق لتنال
ق�سط ��ا م ��ن الراح ��ة� ،سمعت طلق ��ات نارية،
فظنت �أنه ��ا طلقات مداف ��ع الإفطار وفتحت
الناف ��ذة ،و�إذا به ��ا جت ��د ال�شم� ��س �ساطعة،
وال�شب ��ان اجلزائري�ي�ن يطلق ��ون املداف ��ع
والقنابل على �سيارات البولي�س الفرن�سي،
وعندما ر�آها الثوار �أطلقوا ب�ضع طلقات يف
الهواء حتية لها ،فبادرت �إىل �إغالق النافذة
دون �أن ت ��رد �أو تباداله ��م التحية ،خوفا من
امل�شهد ،وفق ��ا ملجلة «�أهل الف ��ن"يف ملحقها
بالع ��دد ال�ساد�س ال�ص ��ادر بتاريخ  17مايو
.1954
والواقع ��ة الثاني ��ة ،حدث ��ت ذات �شت ��اء من
�شهر رم�ضان الكرمي ،حينما اقرتحت �إحدى

ّ
الزميالت على «�أمينة» �أن «ي�سلني
�صيامهن»
بطريق ��ة ريا�ضي ��ة مبتك ��رة ،ب� ��أن يخرج ��ن
بال�سيارات �إىل الطريق ال�صحراوي ،حيث
اال�ستمت ��اع بالهواء الطلق اجل ��اف على �أن
يرجعن قبيل الإفطار.
وبالفع ��ل خرج ��ت «�أمين ��ة» م ��ع  5م ��ن
ّ
وقطعن مرحلة طويلة
�صديقاتها ب�سيارتني
ّ
فوجئن
م ��ن الطريق ،ويف طريقهن للعودة،
ّ
رحلتهن ،حيث تعطلت ال�سيارتان
مبا �أف�سد
وا�ضط � ّ
�ررن للوق ��وف �إىل م ��ا بع ��د غ ��روب
ال�شم�س ب�ساعة يف انتظار امل�ساعدة.
ّ
وحملتهن
ثم م ّرت �إح ��دى �سيارات البرتول
�إىل �أقرب طري ��ق للموا�صالت العامة ،حيث
ّ
رك ّ
إحداهن
نب �سيارات «تاك�س ��ي"�إىل منزل �
لتناول الإفطار.
وبع ��د االنتهاء م ��ن الطعام رجع ��ت «�أمينة»
م ��ع زميالته ��ا وميكانيك ��ي �سي ��ارات �إىل
الطريق ال�صحراوي؛ ال�ستعادة ال�سيارتني
املعطلت�ي�ن ،وحينم ��ا ع� �دّن �إىل القاهرة كان
ّ
يتناولن
مدفع الإم�س ��اك قد انطل ��ق دون �أن
طعام ال�سحور.

وداد حمدي «الدروي�شة"ال
ت�شعر ب�أي تعب يف رم�ضان
كان زمالء الفنانة وداد حمدي من �أهل الفن
يطلقون عليها لقب «الدروي�شة» ،لأنها كانت
تنهم ��ك يف �شه ��ر رم�ضان الك ��رمي يف ت�أدية
ال�س�ن�ن والفرائ� ��ض ،والقي ��ام بال�صل ��وات
يف مواقيته ��ا و�أداء ال ��زكاة ،والعط ��ف على
ذوي احلاج ��ات ،وفقا ملجل ��ة «�أهل الفن"يف
ملحقها بالعدد ال�ساد�س ال�صادر بتاريخ 17
مايو .1954
ويف حديث �صحفي معها ملجلة «�أهل الفن»،
قالت �إنها مل ت�شعر ب�أي �إعياء �أو �إجهاد �أثناء
�صيامه ��ا �شه ��ر رم�ض ��ان ،ب ��ل �إنه ��ا ترى يف
ال�صيام خريا وبركة ال ميكن ح�صرهما.
جملة �أهل الفن
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ذاكرة
العد�سة
وي�ضرب
مدفع القلعة
لترتدد
�أ�صدا�ؤه يف
�أرجاء املدينة
معلنا عن
الإفطار.
حمالت الفواني�س امل�صنوعة من
ال�صاج والزجاج

متاجر اليامي�ش يف القاهرة تزدهر
يف رم�ضان

اعالن عن

�صعود امل�ؤذن
على مئذنة
اجلامع الأزهر
ليجهر مبوعد
ال�صالة قبل
دخول مكرب
ال�صوت

م�أكوالت لرم�ضان

رم�ضان يف ال�صني
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

الكنافة اليدوي..

مراقبة هالل رم�ضان
مظهرا من مظاه
ر رم�ضان املميزة-

�صناعة احللويات

كان يتم الإعالن عن قدوم رم�ضان
بقرع الطبول

مو�سم بائعي العرق�سو�س الذي يفطر عليه الكثريون.
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ملا قال يل امل�س�ؤولون
يف يوليو املا�ضي ان
الربملان القادم �سيكون
برملانا متوازنا قلت
لهم ان هذه اماين
حلوة ..ونحن ل�سنا
االن يف ع�صر االماين
واالحالم.
وتوقعت ان يفلت
الزمام من �سري با�شا..
وفعال افلت منه الزمام
يف �شهر اغ�سط�س حتى
ان اغنياء احلرب دفعوا
لرفعة النحا�س با�شا
يف �شهر واحد مئة الف
جنيه.
�س�ألت – اجليل :جنمة ال�سينما ماجدة:
 ما ر�أيك يف فاتن حمامة؟ماجدة – و�أيه الزمة ال�س�ؤال ده؟
�س -وايه الداعي لهربك من االجابة؟
ماجدة – انا ال اهرب ولكني اعرف مقالبكم..
�س -بر�ضه بتهربي..
ماجدة -ابدا ..لي�س يل ر�أي يف فاتن حمامة
�سوى انها ممثلة كوي�سة ..وان�سانة لطيفة.
�س -ب�س؟
ماجدة -و�سيدة مرحة.
�س -ب�س؟
ماجدة – وحتب الع�شرة.
�س -ب�س؟
ماجدة – ب�س ا�سكت انت.
�س -تكلمي ب�صراحة ..ماهو ر�أيك فيها
كممثلة؟
ج -فاتن ممثلة كوي�سة ..جتيد لونا معينا
من االدوار وهو دور الفتاة ال�ضحية
املغلوبة على امرها.
�س -ما ر�أيك يف ذوقها ..هل
حت�سن اختيار مالب�سها؟
ج -انا ما باخلي�ش بايل من
احلاجات دي كوي�س.
�س -هذا غري معقول:
الن غريزة املر�أة تدفعها
دائم ًا اىل االهتمام بذوق
االخرى يف مظهرها
واختيار مالب�سها؟
ج -اعتقد انها ا�صبحت

تهتم االن مبظهرها اكرث منه يف ما م�ضى..
�س -ما ر�أيك يف �شخ�صيته�أ؟
ج -ان �صلتي بها ال تزيد على �صلة العمل
فل�ست على ات�صال دائم بها ..حتى احتدث
حديثا �صحيحا عنها وعلى كل حال ..فان
�شخ�صيتها ..وحياتها اخلا�صة ملك لها
وحدها..
�س -كيف التقيت بها الول مرة؟
ج -التقيت بها مرتني فقط اثناء العمل يف
فيلمني واعجبت ب�شخ�صيتها.
�س -هل وجدت �شخ�صيتها يف احلياة ..كما
كنت تتخيلينها على ال�شا�شة؟
ج -انني اعرت�ض على هذا ال�س�ؤال ..النني مل
اكن اتخيل اي ممثلة اخرى.
�س -ولكنها �سبقتك يف الظهور على ال�شا�شة
وكنت ت�شاهدينها يف االفالم ..قبل ان
يلمع جنمك..
ج -نعم فهي

متثل منذ ع�شرين عام ًا.
�س -ملاذا مل تلتقيا معا يف االفالم اال يف
فيلمني فقط ،هل يفهم من ذلك ان احداكما
تعرت�ض على ظهور االخرى معها يف فيلم
واحد؟
ج -ال اظن ان فاتن تعرت�ض على ظهوري معها
يف فيلم واحد ..اذا كانت ق�صة الفيلم تتطلب
ظهورنا معا ..وانا من ناحيتي ال اعرت�ض
الن املمثلة القوية حتب ان تلتقي دائما مع
ممثالت قديرات.
اجلـــــيل� /آب1955 -

باحلكم.

ولكن رفعته تخل� ��ص من وزارته القومية
وا�ستع ��اد فج�أة الزمام ،وبعد ان كان على
و�شك الوق ��وع عن ظهر احل�ص ��ان ب�سبب
بع� ��ض احل ��ركات البهلواني ��ة التي حاول
القي ��ام بها ،ا�ستع ��اد اتزان ��ه وجل�س على
احل�صان!
واع�ت�رف اليوم ان امل�س�ؤولني كانوا ابعد

نظ ��ر ًا مني وان الت ��وازن الذي كنت اظنه
حلم ��ا م ��ن االحالم ا�صب ��ح الي ��وم حقيقة
واقعة.
وان اخلط ��وط العري�ضة التي ر�سمت يف
�شهر يوليو املا�ضي مل تكن مرجتلة ولكنها
و�ضعت على ا�سا�س بيانات ر�سمية.
ف ��ان التقاري ��ر الر�سمي ��ة ت�ؤك ��د اليوم ان
الربمل ��ان القادم �سيكون برملان ��ا متوازنا،
وان حزب ��ا م ��ن االحزاب ل ��ن يح�صل على
االغلبي ��ة املطلقة الت ��ي متكنه من االنفراد

حياد رجال الإدارة
وتقول هذه التقاري ��ر ان رجال البولي�س
والعم ��د وامل�شايخ الذين �صدقوا يف �شهر
يولي ��و دعاي ��ة الوفديني م ��ن ان النحا�س
با�ش ��ا مفرو�ض فر�ضا م ��ن االجنليز ،وان
م ��ن واجبه ��م ان يحرك ��وا الناخب�ي�ن يف
م�صلح ��ة ح ��زب الوف ��د� ،آمنوا الي ��وم ان
الزمام يف ي ��د م�صر وحده ��ا وان الرغبة
متجه ��ه لت�ألي ��ف وزارة قومي ��ة من جميع
االحزاب ،وانه لي�س هناك انذار بريطاين
او رغبة اجنليزية ..وان ا�صحاب ال�ش�أن
يري ��دون انتخاب ��ات ح ��رة نزيه ��ة التعهد
حلزب من االحزاب.
وكف رج ��ال االدارة ايديه ��م عن التدخل،
واذا بالتقاري ��ر تثب ��ت ان الربمل ��ان القادم
�سيكون برملانا متوازنا!
واذا بالذي ��ن كان ��وا ي�سخ ��رون من �سري
با�شا ي�ؤمنون معه ان االنتخابات القادمة
�ستخرج برملانا متوازن ًا و�ستعهد اىل قيام
وزارة ائتالفي ��ة يف اخلم� ��س ال�سن ��وات
القادمة.
موقف النحا�س با�شا
ولك ��ن هل يقبل رفع ��ة النحا�س با�شا حكم
االمة؟ وه ��ل يقبل ان يكون ل ��ه  80مقعد ًا
يف جمل�س الن ��واب القادم ،في�صبح زعيم
ربع االمة بعد ان كان زعيم االمة؟!
ان الذين يعرفون النحا�س با�شا ي�ؤكدون
ان رفعت ��ه �سيته ��م �س ��ري با�ش ��ا بتزوي ��ر
االنتخابات وانه �سيطالب نوابه الثمانني
باال�ستقال ��ة ف ��ور ًا م ��ن جمل� ��س الن ��واب
ولك ��ن الذين يعرفون املر�شحني الوفديني
ي�ؤك ��دون ان ه� ��ؤالء الن ��واب ل ��ن يقبل ��وا
اال�ستقالة خ�صو�ص ��ا ان معظمهم ي�صرف
االن �آالف اجلنيه ��ات يف املعرك ��ة ،وق ��د
عجز النحا�س با�شا �سنة  1938عن اقناع
ع�شرة نواب باال�ستقالة ،فكيف ينجح مع
�سبعني او ثمانني.
كب�ش الفداء
ث ��م ان النحا� ��س با�ش ��ا �سيبح ��ث يومه ��ا
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عن كب�ش الف ��داء ..واع�ضاء حزب الوفد
ي�ؤكدون ان الكب�ش القادم هو ف�ؤاد �سراج
الدين با�شا ويوم يقال �سراج الدين با�شا
من �سكرتارية حزب الوفد� ،سيخرج معه
معظ ��م النواب الذين ر�شحهم طوبة وهم
يف الواقع رجال ام�شري.
رئي�س جمل�س النواب القادم
ولكن ا�صدقاء ف�ؤاد با�شا ام�شري ي�ؤكدون
انه �سي�ستم ��ر قاب�ضا على زمام م�صطفى
با�ش ��ا طوب ��ة حتى ول ��و حدث ��ت الكارثة
التي يتوقعه ��ا املت�شائمون ،وان �سعادته
االن مي�س ��ك نقط ��ة �ضعف رئي� ��س الوفد
بيد م ��ن حديد! وان ف� ��ؤاد با�شا قد ي�ضع
االح ��زاب بانتخاب النحا�س با�شا رئي�سا
ملجل� ��س الن ��واب الق ��ادم كثم ��ن لقبول ��ه
نتيجة االنتخابات!
وال اظ ��ن ان اح ��دا �سيقب ��ل ه ��ذا ..وال
ا�ستبع ��د ان يكون رئي�س جمل�س النواب
القادم عبد احلميد عبد احلق با�شا ،اذا مل
يتف ��ق االحرار مع ال�سعدي�ي�ن على اعادة
انتخاب اال�ستاذ حامد جودة.
اخلطوط العري�ضية
وااليام القليل ��ة القادمة �ستك�شف ال�ستار
ع ��ن اخلط ��وط العري�ض ��ة الت ��ي ر�سمت
لل�سيا�س ��ة العليا يف �شه ��ر يوليو القادم،
و�ستثب ��ت للذي ��ن مل يفيق ��وا حت ��ى االن
من تخدير الدعاي ��ة الوفدية ،ان الربملان
الق ��ادم �سيك ��ون ح ��دا فا�ص�ل ً�ا يف تاريخ
ح ��زب الوف ��د ..وان النحا� ��س با�ش ��ا
�سي�صبح زعيم ثلث االمة او ربع ال�شعب
امل�صري الكرمي!
وقريب ًا جد ًا �سيفتح النحا�س با�شا عينيه
وي�صيح :خدعوين ..خدعوين! ويومها
لن ي�صدّقه �أحد!..
علي امني
�آخر �ساعة/
كانون االول1949 -
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ال تزال ال�سيدة ال�سورية التي لها عالقة
باملقرئ ال�شيخ عبد البا�سط براندو
خمتفية ..مل تعد اىل عوامة احلاج
امام �سالمة التي تقيم فيها ،ات�صلت
تليفونيا بحرم احلاج امام وقالت لها
انها تخ�شى العودة اىل �سوريا ،حتى
ال يقتلها اهلها ،انتقاما ل�سلوك ال�شيخ
عبد البا�سط معها ،قالت ان ال�شيخ عبد
البا�سط اعطاها  15جنيها ،قالت انها
�ستنفقه ب�شكوى اىل ف�ضيلة ال�شيخ
الباقوري وزير االوقاف حلمايتها.
وقالت :حرم احلاج امام �سالمة ان
ق�صة ا�ست�ضافتهم لل�سيدة ال�سورية مل
تن�شر على حقيقتها واحلقيقة ان ال�شيخ
عبد البا�سط هو الذي او�صل ال�سيدة
ال�سورية اىل العوامة ،وطلب ا�ستئجار
الدور العلوي من العوامة لها ..وقالت
ال�سيدة ال�سورية انه �سيعقد قرانه
عليها على الفور مبجرد ا�ستئجار
العوامة .وان�صرف ال�شيخ عبد
البا�سط وترك ال�سيدة ال�سورية ..ثم
ن�شرت"اجليل"الق�صة فاختفت ال�سيدة
ال�سورية ..واختفى اي�ضا ال�شيخ عبد
البا�سط.
وقال ال�شيخ براندو للجيل ،انه ال
يعرف الآن مقرا لل�سيدة ال�سورية..
وانه غري م�س�ؤول عن اي ت�صرف لها!
وردت �صديقات ال�سيدة ال�سورية انها
مل حت�ضر اىل م�صر عبثا ،بل ح�ضرت
بعد وعد من ال�شيخ عبد البا�سط .فقد
ات�صلت به تليفونيا يف �سوريا وقالت
له انها �ستطلق من زوجها ...فقال لها:
انني ا�ضعك يف عيني اذا طلقت..
وح�ضرت اىل م�صر ..وار�سل ال�شيخ
عبد البا�سط برقية اىل �سوريا يطلب
موافقة �شقيقها ..ووافق �شقيقها،
وا�شرتى ال�شيخ براندو دبلة الزواج
منقو�شا عليها ا�سمه وا�سمها ،وا�شرتت
ال�سيدة ف�ستان الزفاف ..وكان متفقا
ان يكتب عقدا عرفيا ،على ان ت�سافر
ال�سيدة اىل �سوريا ،ثم يلحق بها
ال�شيخ عبد البا�سط ..الن هناك
اوراقا يجب ا�ستيفا�ؤها لعقد الزواج
الر�سمي ..ثم ن�شرت اخبار اليوم خرب
الزواج ..فبد�أ ال�شيخ براندو يرتاجع
وقال لها ان �سمعتي ا�صبحت يف
امليزان!
وتبكي ال�سيدة ال�سورية وتقول انا
مظلومة ..ول�ست اول امر�أة يخدعها
رجل :انه مل يخدعني فقط بل خدع
عائلتي اي�ضا!
اجلـــــيل� /أيلول1955 -
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«ماذا يفعل الفنانون يف
البالتوه يف �شهر رم�ضان؟»
�س�ؤال يلح يف �أذهان
البع�ض ،والفنانون مثلهم
مثل خمتلف ال�شعوب
العربية التي حتتفل
وبقدوم �شهر رم�ضان،
وهذا الأمر لي�س وليد
تلك الأيام ،فقد كان
فنانو الزمن اجلميل
دائما يظهرون خالل
�شهر رم�ضان يف الربامج،
وامل�سل�سالت التلفزيونية،
وكذلك املجالت الفنية
املختلفة ليعربون عن
�سعادتهم ال�شديدة بقدوم
ال�شهر الكرمي ،ويحكون
نوادرهم مع هذا ال�شهر.
ولرم�ضان �أحكامه وللجوع
�سلطانه ،وقد تتوقف
الكامريا طويال قبل �أن
جتيء الفتوى حتلل «القبلة
التمثيلية» ،وقد تثور
الأع�صاب ب�سبب الإرهاق،
ويف هذا الإطار ،خ�ص�صت
جملة «الكواكب» يف عددها
رقم  144ال�صادر يف  4مايو
� 1954صفحات للحديث عن
�أخبار الفنانني وعاداتهم
يف �شهر رم�ضان ،التي
حتدثت عن �أكرث الأماكن
التي يتواجد بها النجوم
طوال �أيام العام �أال وهو
«البالتوه» ،كما قامت جملة
«�أهل الفن» ،يف ملحقها
بالعدد ال�ساد�س ال�صادر
بتاريخ  17مايو ،1954
بجولة ا�ستطالعية �سريعة
يف بيوت بع�ض فنانات
ذلك الزمن لر�صد �صيامهن
وقيامهن وعاداتهن يف هذا
ال�شهر ،كما �أعدت جملة
«الكواكب» يف  15مار�س
 ،1960تقريرا ر�صدت فيه
بع�ض املواقف الغريبة
والطريفة التي تعر�ض لها
عدد من الفنانني يف �شهر
رم�ضان.
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مرمي فخر الدين كادت �أن
متوت يف حادث �سيارة برم�ضان
عن مواقف ال�صيام التي حدثت مع الفنانة
مرمي فخر الدين ،قال ��ت �إنها كانت ت�صور
فيلم «ق�صة غ ��رام"يف �أحد �أي ��ام رم�ضان،
واقت�ضى الأمر ال�سف ��ر للإ�سكندرية ،فقرر
منتج الفيلم �أن ي�سافر املمثلون واملمثالت
يف �سيارة كب�ي�رة بالطري ��ق ال�صحراوي
توف�ي�را للنفق ��ات ،لك ��ن «فخ ��ر الدي ��ن»
اعرت�ض ��ت على ه ��ذا الأمر ،لأنه ��ا ر�أت �أن
ال�سائق �صائم والبد �أن هذا �سريهقه �أثناء
القيادة ،وقد ي�سب ��ب خطرا للراكبني ،لكن
املنتج �صمم على ق ��راره ،وفقا ملجلة «�أهل
الف ��ن"يف ملحقها بالعدد ال�ساد�س ال�صادر
بتاريخ  17مايو .1954
وبالفعل� ،سافر طاقم العمل بال�سيارة التي
يقوده ��ا ال�سائ ��ق ال�صائم ،وم ��ا تنب�أت به
«فخر الدين» قد حدث ،حيث �أح�س الركاب
وه ��م يف الطري ��ق بال�سي ��ارة تنح ��رف
و�أو�شكت �أن تنقلب يف ال�صحراء وميوت
كل من يف ال�سي ��ارة ،لوال �صرخاتهم التي
�أيقظ ��ت ال�سائق من نوم ��ه ،فتنبه وتفادى
اال�صطدام ،وتولت «فخ ��ر الدين» بنف�سها
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قي ��ادة ال�سي ��ارة ب ��دال من ��ه� ،أم ��ا ال�سائق،
فجل�س مكانها وراح يف نوم عميق.
�أحمد بدرخان ينبه على
طاقم العمل عدم الأكل �أو
ال�شرب �أمام وداد حمدي
ق ��ال �أحم ��د بدرخان �إن ��ه كان يخ ��رج فيلم
«�إمي ��ان» ،وانتهى من �إخ ��راج كل امل�شاهد
الداخلي ��ة يف البالتوه قب ��ل �أن ّ
يحل �شهر
رم�ضان ،وبد�أ يف الت�صوير اخلارجي مع
ال�صيام ،وخرجت القافلة الفنية امل�شاركة
بالفيلم �إىل �إحدى العزب ،ومل ي�ستطيعوا
الب ��دء يف العمل قب ��ل �أن ينت�ص ��ف النهار
وت�شت ��د ح ��رارة ال�شم� ��س ،وفق ��ا ملجل ��ة
«الكواكب».
و�أ�ض ��اف «بدرخ ��ان"�أن امل�شه ��د الذي كان
من املفرت�ض �أن يخرجه وقتها ،حوارا بني
الفنان حممود املليجي ،ووداد حمدي ،و�إذ
فج�أة ،ي�أتي �أحد العاملني بالبالتوه ومعه
دورقا كبريا به ماء لي�شرب منه املفطرون،
فوقف ��ت «وداد» ،وكان ��ت �صائم ��ة ،لتق ��ول
عباراتها يف م�شهدها ،ف�إذا بها ال ت�ستطيع
احلديث نتيج ��ة جلفاف حلقه ��ا ول�سانها،

ووقتها ،حاول «بدرخان"�إقناعها بالإفطار
�إال �أنها رف�ضت.
وتابع «بدرخ ��ان»« :وانته ��ى اليوم بدون
ت�صوير امل�شهد ،وقبل ا�ستئناف العمل يف
اليوم التايل ،نبهت عل ��ى جميع املفطرين
م ��ن طاق ��م عم ��ل الفيل ��م ب ��الأكل وال�شرب
والتدخني بعيدا عن (وداد)».
ثري ��ا حلم ��ي ت�صن ��ع الكناف ��ة اليدوي ��ة
بنف�سها
كان ��ت الفنان ��ة ثريا حلم ��ي م ��ن الفنانات
اللوات ��ي يهتمم ��ن ب�أمور املطب ��خ ،خا�صة
يف �شه ��ر رم�ض ��ان ،وكان ��ت حتر�ص على
�شراء م�ستلزماته بنف�سها.
ويف حوارها لها ملجل ��ة «�أهل الفن» ،قالت
«ثريا» �إنها اقتب�ست طريقة �صناعة الكنافة
اليدوي ��ة ،و�أتقنته ��ا وقام ��ت بتنفي ��ذ هذا
التجرب ��ة بنف�سها ،حيث ظهرت يف �صورة
املجلة وهي ت�صن ��ع الكنافة التي اقتب�ست
طريقة عملها من البائع.
ويف �ص ��ورة �أخ ��رى ،تظهر «ثري ��ا» وهي
تبت ��اع م�ستلزم ��ات �شه ��ر رم�ض ��ان كاملاً ،
وحر�ص ��ت عل ��ى تواج ��د كمية كب�ي�رة من
اجلوز تكفيها حتى ملا بعد �أيام عيد الفطر
املبارك.

ت�شا�ؤم �شادية وحكاية يوم
�صامته بال �سحور
يف حي ��اة �شادي ��ة ق�ص ��ة غريبة ،وه ��ي �أنها
تت�شاءم من مقابلة �سيدة معينة من معارفها،
لأن يف كل مرة تقابلها ،تتعر�ض حلادث يف
حياتها ،لكنها يف �شه ��ر رم�ضان ،ال تتحفظ
يف مقابل ��ة ه ��ذه ال�سي ��دة ،لأنه ��ا تعتق ��د �أن
الت�شا�ؤم ال حمل له يف رم�ضان ،وفقا ملجلة
«الكواكب» يف  15مار�س .1960
وحتتف ��ظ �شادي ��ة ب�سج ��ادة �صغ�ي�رة �أنيقة
كان ��ت �أه ��م م ��ا ا�صطحبت ��ه معه ��ا م ��ن بيت
والديه ��ا �إىل بيت الزوجي ��ة ،وتق�ضي على
ه ��ذه ال�سجادة معظ ��م �أوقاتها يف رم�ضان،
حي ��ث �أنه ��ا كانت تكرث من ال�ص�ل�اة يف هذا
ال�شه ��ر ،لأنه ��ا ت ��رى �أن ال�ص�ل�اة ال تق ��رب
الإن�س ��ان �إىل ربه فقط ،بل تغ�سل روحه من
الرذيلة وتك�سبه �صحة وطهارة ،وفقا ملجلة
«�أه ��ل الف ��ن"يف ملحقه ��ا بالع ��دد ال�ساد�س
ال�صادر بتاريخ  17مايو .1954
فق ��د ق ��ررت الفنانة �شادي ��ة �أن تق�ض �إحدى
�أم�سياتها الرم�ضانية مع �أ�صدقائها املقربني
يف مدين ��ة الإ�سكندرية وبعي� �دًا عن �أ�ضواء
ال�سينما.
وروت �شادي ��ة موق ��ف ح ��دث له ��ا يف �شهر
رم�ض ��ان ،يف ح ��وار له ��ا ملجل ��ة «الكواكب»
ع ��ام  ،1957وقال ��ت �إنه ��ا ب ��د�أت رحلته ��ا
يف العا�ش ��رة م�س ��ا ًء م ��ع رفاقه ��ا ،وتوقعوا
الو�ص ��ول خ�ل�ال � 3ساعات ،وتن ��اول طعام
ال�سح ��ور هن ��اك� ،إال �أن موت ��ور �سيارته ��ا
تعط ��ل يف منت�ص ��ف الطري ��ق ،وف�شلت يف
�إ�صالحه.
وبع ��د ف�ت�رة طويل ��ة ،يئ�س ��وا خالله ��ا يف
الو�ص ��ول �إىل الإ�سكندري ��ة ،فقررت �شادية
م ��ع زمالئه ��ا الع ��ودة �إىل القاه ��رة جم ��ددًا
باملوا�ص�ل�ات ،وعندم ��ا و�صل ��وا كان وق ��ت
ال�سحور قد م�ضى ،وا�ضطروا �أن ي�صوموا
ً
وتعوي�ض ��ا ملا ح ��دث ،عزمتهم
دون طع ��ام،
�شادية على الإفطار.
فتوى خا�صة �أجازت حل�سني
�صدقي تقبيل مديحة ي�سري
يف نهار رم�ضان
قال املخ ��رج عاطف �سامل �إن ��ه «كان ي�صور
فيل ��م (امل�ص ��ري �أفن ��دي) ،بطول ��ة ح�س�ي�ن
�صدقي ،ومديحه ي�س ��ري ،وكان (�صدقي)
يق ��ود فريق ال�صائم�ي�ن بحما�س حتى جاء

دوره يف م�شه ��د ب ��ه (قبل ��ة)،
ف�صرخ (�صدقي) ،قائال( :م�ش
ممكن) ،ورف�ض ت�صوير امل�شهد
ب�ش ��دة وف�شل ��ت كل حموالتي
لإقناعه ب�أنها (هادفة) ،فتعطل
الت�صوي ��ر لب�ض ��ع �ساع ��ات»،
وفقا لـ«الكواكب».
و�أ�ض ��اف «�س ��امل»« :ووجدها
العم ��ال فر�ص ��ة للراح ��ة
فوافقوه ،لكن الفنانني طلبوا
�أن ننته ��ي من العم ��ل لأنه يف
�أيام رم�ضان يرهقهم �أ�ضعاف
ما يرهقهم يف الأيام العادية».
وقرر «�س ��امل» �إر�س ��ال خطاب
م ��ع �أحد عامل ��ي الإنت ��اج �إىل
جهة دينية خمت�ص ��ة بالإفتاء،
وقال« :ورحنا ننتظر و�صول
ال ��رد ونح ��ن جلو� ��س يف
البالت ��وه ..وغ ��اب املوظ ��ف
طوي�ًل�اً  ،و�أخ�ي ً�را ج ��اء يحمل
الفت ��وى التي تقول �إن (القبلة
التمثيلي ��ة لي�س ��ت حرا ًم ��ا)،
ووقته ��ا اقتن ��ع (�صدق ��ي)
و�صور امل�شهد».
ليلى فوزي ت�ؤجل العمل بعد
رم�ضان
كان ��ت الفنانة ليلى ف ��وزي ت�ستغل ال�صيام
للتخل� ��ص م ��ن زي ��ادة وزنه ��ا ،و�ش ��اءت
الظ ��روف �أن تعم ��ل يف �أح ��د الأف�ل�ام
خ�ل�ال �شه ��ر رم�ض ��ان ،واقت�ض ��ى الأمر �أن
يج ��رى ت�صوير بع� ��ض مناظ ��ر الفيلم يف
�إح ��دى الق ��رى التي تبعد ع ��ن القاهرة 30
كيلوم�ت�را ،وكان احل ��ر �شدي ��دا والطريق
بعيدا ،فم ��ا كادت �أن تقطع الرحلة يف هذه
احلرارة حتى �شعرت بالتعب ،ومل ت�ستطع
القيام بدورها ،وفق ��ا ملجلة «�أهل الفن"يف
ملحقها بالع ��دد ال�ساد�س ال�ص ��ادر بتاريخ
 17مايو .1954
واق�ت�رح عليه ��ا املخ ��رج الإفط ��ار ،لك ��ن
«ليلى"رف�ض ��ت ،فه ��دد املنت ��ج برف ��ع الأمر
للق�ضاء حت ��ى ال يتعطل العمل ،لكنها قالت
له يف ذلك الوقت �إنها حت�ضر يف مواعيدها
املق ��ررة ولي�س ذنبه ��ا �إذا �أح�س ��ت بالتعب
ب�سب ��ب ط ��ول الطري ��ق ،وكان �أن ت�أج ��ل
العمل يف الفيلم �إىل ما بعد رم�ضان.

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------علــي ح�ســني
�سكرتري التحرير
------------------------رفعة عبد الرزاق

ماذا ت�سمع �سامية جمال يف
فجر �أول يوم رم�ضان؟
كان ��ت الفنان ��ة �سامي ��ة جم ��ال حتر� ��ص يف
طفولته ��ا �أن يكون �أول �ص ��وت ت�سمعه قبل
فج ��ر الي ��وم الأول يف �شه ��ر رم�ض ��ان ه ��و
�ص ��وت املقرئ ال ��ذي يرتل الق ��ر�آن الكرمي،
وفق ��ا ملجل ��ة «الكواك ��ب» يف  15مار� ��س
.1960
ويف العام الذي قررت في ��ه «�سامية"�صيام
رم�ض ��ان للم ��رة الأوىل يف حياتها ،وكانت
وقته ��ا ال ت ��زال طفل ��ة �صغ�ي�رة� ،أ�صيب ��ت
«�سامية"بانفج ��ار الزائ ��دة ونقل ��ت لتجري
عملية جراحية يف الأيام الأويل من ال�شهر
نف�سه.
وعن ه ��ذه الواقع ��ة ،تقول «�سامي ��ة»« :يف
نف� ��س ي ��وم خروجي م ��ن غرف ��ة العمليات،
�شرب ��ت و�أكملت �صيام ��ي ،وكانت هذه �أول
م ��رة �أ�ص ��وم يف حياتي ،وك ��دت �أموت من
العط� ��ش ،فذهبت �إيل �أمي و�س�ألتها هل املاء
يفط ��ر ف�أجابتني بالنف ��ي ،ف�شربت و�أكملت
�صيام ��ي ،وكان من الطبيعي�أن �أ�شرب كيفما
�أ�شاء».
و�أ�ضاف ��ت «�سامي ��ة»« :ويف الي ��وم الثاين،
قال ��ت يل �أمي �إن ال�صوم امتناع عن الطعام

وال�ش ��راب ،ويف الي ��وم الثال ��ث ا�ستطع ��ت
ال�ص ��وم حت ��ى �آذان املغ ��رب ،وكافئنن ��ي
والدت ��ي ع ��ن ه ��ذا الي ��وم بفانو� ��س هدية،
ومنذ ه ��ذا الوقت كلما ج ��اء رم�ضان �أتذكر
ه ��ذا املوق ��ف ،وكن ��ت عق ��دت م ��ع والدت ��ي
اتفاقا وهو �أن �أ�صوم يف �شهر رم�ضان �أيام
الأج ��ازة ،وكنت اتخ ��ذ من ال�صي ��ام ذريعة
لأ�صوم يف رم�ضان ولأغيب من املدر�سة».
كان ��ت الفنان ��ة نعيم ��ة عاكف ترف� ��ض دوما
�أن يت ��م ت�صويره ��ا عل ��ى �سج ��ادة ال�صالة،
لكن ا�ستط ��اع �أحد امل�صوري ��ن ذات مرة �أن
يختل� ��س له ��ا �ص ��ورة وهى تن ��وى االجتاه
لل�صالة يف �شهر رم�ضان ،وحتتفل «عاكف»
ب�شه ��ر رم�ض ��ان احتف ��اال كب�ي�را ،وميت�ل��أ
مطبخه ��ا ب�أ�شه ��ى امل�أك ��والت وامل�شروب ��ات
الرم�ضانية ،وال تخلو �سفرتها من ا�ست�ضافة
الأقارب والأ�صحاب و�أهل الفن.

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري
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